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Machtigingsformulier gratis aanmelding bij Energieleveren.nl 

Vul dit formulier alleen in als uw installatie meer dan 10.000 WP is. Dan melden wij u 
gratis aan als btw-ondernemer en aanvraag kleineondernemersregeling.  

 
U bent verplicht uw zonnestroominstallatie aan te melden bij Energieleveren.nl.  
Als uw installatie is geplaatst door een bedrijf dat is aangesloten bij SunNed dan melden we uw installatie kosteloos 
aan bij Energieleveren.nl. Gelieve hiertoe dit formulier in te vullen en naar SunNed te mailen.  

Gegevens klant 
Voorletters /Achternaam _____________________________________________________________________ 
Adres _____________________________________________________________________ 
Postcode / Woonplaats _____________________________________________________________________ 
E-mailadres _____________________________________________________________________ 
Telefoonnummer ____________________________Geboortedatum____________________________ 

 
 
naam installatiebedrijf van plaatsing zonnepanelen  ___________________________ 
 
datum ingebruikname zonnestroomsysteem   ___________________________ 
totaal aantal Wp zonnepanelen     ___________________________ 
 
 

Merk en type omvormer Aantal omvormers 

  

  

  

 

Elektriciteitsopslag (thuis-accu of -batterij):  □ niet aanwezig □ aanwezig (aankruisen wat van toepassing is)  
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Gratis aanmelding als btw-ondernemer en aanvragen kleine ondernemersregeling 
(Let op: alleen nodig bij systemen groter dan 10.000 Wp) 

 

Heeft u in totaal meer dan 10.000 Wp aan opwekvermogen van (al) uw zonnepanelen? Dan is het verstandig uzelf 

aan te melden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst én daarbij meteen de kleine ondernemersregeling (KOR) 

aan te vragen. Daarmee voorkomt u dat u extra btw moet betalen!  

Toelichting 

Bij een zonnestroominstallatie kleiner dan 10.000 Wp hoeft u zich niet aan te melden als btw-ondernemer. Heeft uw 

totale zonnestroominstallatie echter een opwekcapaciteit van meer dan 10.000 Wp dan is uw jaaromzet aan 

geleverde energie al snel meer dan € 1.800,-. In dat geval moet u zich registreren voor een btw-nummer en moet u 

periodiek (complexe) berekeningen maken en hiervan op aangifte btw betalen. Dit is lastig, omslachtig en onnodig. 

Daarom vragen wij bij de btw-registratie meteen de KOR voor u aan.   

 

BSN-Nummer _____________________________________________________________________ 

Gegevens bankrekening 
IBAN-nummer NL      
 

Tenaamstelling IBAN  _____________________________________________________________________ 

Voorwaarden 
Hierbij verklaar ik, ondergetekende, dat ik aan de volgende voorwaarden voldoe: 

– het bedrijf dat deze installatie geïnstalleerd heeft is aangesloten bij SunNed 
– ik ben nog niet btw-plichtig en heb zodoende nog geen btw-nummer. (Betreft het een uitbreiding van het systeem én heeft 

u in het verleden al een keer btw teruggevraagd. Dan hebt u waarschijnlijk al een btw-nummer en bent u al aangemeld 
voor de KOR. In dat geval hoeft u dit formulier niet in te vullen.)  

– ik heb een zonnestroominstallatie aangeschaft van meer dan 10.000 Wp 
– ik heb een kleinverbruikaansluiting (maximaal 3x80A)  
– de energienota staat op mijn naam 
– ik heb de zonnepanelen aangeschaft en de factuur van het zonnestroomsysteem betaald 
– ik heb geen plannen om binnen drie jaren andere activiteiten te verrichten waarvoor ik btw in rekening moet brengen  
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Machtiging 
Hierbij machtig ik, ondergetekende, SunNed BV om namens mij : 
– mij aan te melden als btw-ondernemer voor de exploitatie van de zonnepanelen 
– mij aan te melden voor de Kleine Ondernemersregeling 

 

Verklaring SunNed 
SunNed heeft haar werkzaamheden afgerond nadat u bij de Belastingdienst bent aangemeld als btw-ondernemer en 
voor de kleine ondernemersregeling. Bij eventuele meerkosten voortvloeiend uit onverwachte wetswijzigingen of 
besluiten van de Belastingdienst, zullen wij op voorhand contact met u opnemen.  

Uw naam  ___________________________ 

Datum   ______-_________-__    

Handtekening: 

 

 

Stuur dit formulier met de bijlage naar:  

SunNed, Postbus 4003, 5004 JA Tilburg  

of per e-mail naar info@sunned.nl  


